
 
 

 

 

 

 

 
ŞEYH EFENDİ VE KIBRIS 

 
Esselamu Aleykum ve Rahmetullah 

Eûzübillâhimine’ş-şeytâni’r-racim, Bismillâhirrahmânirrahim. 
Vesselatu Vesselamu ala Resulina Muhammedin Seyyidul evvelin vel ahirin. 

Medet Ya Resulullah, Medet ya Sadat-ı Ashab-ı Resulullah, Medet ya Meşayihina, 
Şeyh Abdullah Dağıstani, Şeyh Muhammed Nazım el Hakkani, destur. 

Tarikatuna’s sohbe vel hayru fi’l cemiyya. 
 

 Recep ayının faziletleri çoktur. Recep’te yapılan Umre de öteki Umrelere göre daha 
makbuldür. Yapılan oruçtu, hayır hasenattı, hepsine Allah Azze ve Celle yüz misli sevap 
veriyor. Normalde on misli, Recep’te yüz katını veriyor Allah Azze ve Celle.  

Şeyh Babamız da Şeyh Nazım Hazretleri Recep oldu mu eskiden beri O’nun halvet 
seneleri dışında irşat için Kıbrıs’a giderdi. O vakit Kıbrıs dışında vazifesi yoktu. Kıbrıs 
adası memleketiydi, oranın insanlarının büyük bir ihtiyacı vardı. Üç ayları orada geçirirdi. 
Recep, Şaban, Ramazan’ı orada geçirdikten sonra Şevval’de bayramı yapıp, hacıları getirip, 
Hac vazifelerini yaptırıp, onları memleketlerine gönderirdi. Muhakkak Recep’te Kıbrıs’ta 
olurdu.  

O vakit Kıbrıs karmakarışıktı. Şeyh Efendi’nin bereketiyle, himmetiyle, Allah’a 
şükürler olsun orada İslam kaybolmadı. Oradaki Müslümanlar o vakit Şeyh Efendi’nin 
etrafına sarılıp, O’nunla bu yolu, İslam yolunu devam ettirdiler. O vakit Müslüman 
olmayıp, Türk’üz diyen ve İslam’a düşman olan insanlar çoktu. Böyle bir zât olmasa, böyle 
bir kutup olmasa Kıbrıs elden giderdi. Çünkü bu maneviyatladır. Silah milah oyuncak gibi, 
düşmana karşı koyacak bir durum yok, azınlık, her bakımdan iyi bir kuvvet yok.  

O kuvvet, manevi kuvvet, Şeyh Efendi’nin orada bulunması, hem O’nun hem 
meşayıhların himmetleri ile oldu. Recep’te o kuvvet daha fazla olduğu için o aydan 
başlardı. Mübarek ayları orada geçirip, oradaki insanların hidayetlerine vesile oldu. İslami 
tezahür her taraftan kapalı, her taraftan yasaktı. Arapça ezan okudu diye Şeyh Efendi kaç 
defa hapislerde kaldı. Yani İslam’ı silip bitireceklerdi.  

O manevi büyüğümüzü dünya tanır ama halkı o vakit tanımazdı. Ne yapacaksın, 
onlar Allah için çalışıyor. Orada ezan okunsun, Müslüman ülkesi olarak kalsın diye uğraştı, 
duaları, hizmetleri boşa gitmedi Allah’a şükür. İslam ilelebet orada olacak. Hem kendi 
makamları orada hem Hala Sultan, Sahabeler orada. Onların himmetleriyle Allah Azze ve 
Celle koruyor. Allah’ın izniyle başka bir şeye lüzum yok. Oraya İslam için hizmete giden  



 
 

 

 

 

 

kim varsa Allah onları korur, onların hizmetleri makbul olur. Oradaki insanlara Allah 
hidayet versin, Şeyh Efendi’nin de makamı âli olsun inşallah.  

Recep’in bereketiyle, Şeyh Efendi’nin hizmetlerinin binde birini söyleyemedik ama 
gene onların himmetleri burada hazır olsun. Recep’in bereketi üzerimize olsun, onların 
yaptığı halvetlerin de bereketi üzerimize olsun. Buradakiler anladı da başka yerlerden bazı 
ihvanlar halvet halvet diye söyleyip dururlar. Halvet yok çünkü şimdi izin yok. İsteyen 
ancak kısmi halvet yapabilir, başka türlü yok. Ramazan’da itikâf yapılabilir.  

Bir de çoğu; “Hacca gidemiyoruz, Umreye gidelim.” diyor. Umreye gitmeyin. 
Hacca gitmeyen Umreye gitmesin, parasını biriktirsin, Hacca gitsin. “Para yetmiyor, fazla 
istiyorlar.” diyorlar, biriktirirsen olur. Bir Umre, iki Umre, üç Umre parasıyla bir Hacca 
gidersin. Adamlar beş on Umre yapıyorlar ama Hacca gitmiyorlar, o da iyi değil. Madem 
Umreye kadar gittin, paranı saklarsan demek senin Hac yapmaya gücün var, yapabilirsin. 
Topla, yapabildin yapabildin. Ecel gelmediyse yaparsın inşallah. Geldiyse de senin 
niyetinde hacı olarak gidersin inşallah.  

Allah hepimize nasip etsin çünkü onlar insanlara Hac yaptırmak istemiyor, Umre 
yaptırmak istiyorlar, daha kolaylarına geliyor. O vakit ibadetleri de onların zevkine, keyfine 
göre yapıyorsun, sünnete uygun yapamıyorsun, hiçbir şeyini doğru dürüst yapamıyorsun 
Umrede. Bu Umre meselesini Şeyh Efendi baştan istemezdi. Hacı olmadan Umreye 
gitmeyin. Bunu buradan hepinize söyleyeyim. 
Ve Min Allahu Tevfik  
El Fatiha     

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
09 Mart 2019 /02 Recep 1440 Tarihli Sohbeti 

Akbaba Dergâhı  


